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Jaarverslag van het bestuur       

         

         

Terugkijkend was 2017 een goed jaar voor de "Stichting Help de Hudson". De bezoekers- 

aantallen waren redelijk, maar kunnen altijd beter. Het museumschip Hudson heeft zoals  

ieder jaar aan alle evenementen in de Gemeente Maassluis meegedaan.   

Zoals de Kunst en Atelierroute, Dag van de Zeesleepvaart, Cultuurweek, Openmonumenten 

dag en de jaarlijkse Furieade ter afsluiting.      

Na vele jaren van afwezigheid was de Hudson dit jaar aanwezig bij de Wereldhavendagen   

in Rotterdam in het eerste weekend van september.     

Het bezoek aan dit evenement was mede mogelijk gemaakt en georganiseerd door de   
Stichting Sleepboothaven Maassluis en Ervaar Maassluis vanuit de gemeente.  

         

Aan het jaarlijkse bezoek bij de kranslegging bij de Boeg in Rotterdam op 4 mei, ter   
nagedachtenis aan alle omgekomen zeelieden tijdens de 2e Wereldoorlog werd ook weer  

deelgenomen. Vanwege het verleden van de Hudson zijn wij als bestuur hierbij zeer   
betrokken.        

         

In het kader van het cultuurmenu in de gemeente Maassluis zijn de kinderen uit groep 7  

van de basisschool ook weer aan boord van de Hudson geweest.    

         

De restauratie van de teakhouten dekken van de Hudson zijn in 2017 nog niet geeffectueerd. 

Wel hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden en zijn er offertes in ons bezit.  
De benodigde financiële middelen zijn nog niet voorhanden. Er is nog een lange weg te gaan 

         

De financiën van de "Stichting Help de Hudson"  blijven onze aandacht houden.  
Het jaar 2017 is gelukkig ook weer positief afgesloten. Donaties en giften zijn hiervoor zeer 

belangrijk.        

         

Het huidige vrijwilligersbestand van de Hudson is aan het vergrijzen. Het zal niet eenvoudig  

zijn, maar het bestuur zal zich blijven inzetten om nieuwe vrijwilligers te werven.  

         

Voor 2018 zullen het bestuur en de vrijwilligers zich weer volledig inzetten voor het behoud 

van de zeesleper Hudson.        

         

Het bestuur zal naast de werkzaamheden voor het uitvoeren van de dek restauratie, en de 

dokbeurt zich ook al gaan voorbereiden op het 80-jarig bestaan van de Hudson in april 2019. 

Het bestuur  en de leden van de Raad van Toezicht en Advies met ondersteuning van het  

Maritiem Museum in Rotterdam zijn een toekomstvisie aan het ontwikkelen om duidelijk te 

maken dat de Hudson van bijzonder cultuur-historische waarde is met betrekking tot o.a.  

haar werkzaamheden tijdens de 2e Wereldoorlog en de Watersnoodramp in 1953 en    
daarom ook behouden moet blijven voor de huidige en komende generatie.   

         

De contacten met de Gemeente Maassluis, de plaatselijke VVV en Historische Vereniging   

Maassluis zijn goed. Ook de onderlinge contacten met de besturen van de andere schepen  

van de Stichting Sleepboothaven Maassluis lopen goed.    

          

Wij realiseren ons, dat wij het voortbestaan van de Hudson te danken hebben aan de niet    
aflatende steun van onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren, waarvoor wij hen zeer erkentelijk  
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zijn.          

          

Rotterdam, 30 mei 2018        

          

Eric Spanjer         

voorzitter          

          
 


